Alább olvashatja a jelen honlappal kapcsolatos legfontosabb cookie (süti) szabályozásokat.
Azoknak a weboldalaknak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k
használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a
felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk
használt cookie-król és a használatuk céljáról.
Mi a cookie (süti)?
A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy
eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik
önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el
figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt,
amikor Ön ezt a weboldalt használja.
A cookie-k típusai
Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz,
attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg
be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
Állandó cookie:ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott
ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.
Saját cookie
Ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben
éppen meglátogat.
Harmadik fél cookie
Amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon
keresztül.
Milyen sütiket használunk és miért?
Feltétlenül szükséges cookie
Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó
egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének.
Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett
meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.
A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:








Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó
különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a
weboldalról;
Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalra;
Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután
néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális
szerverekhez.
Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a
felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk
megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan
használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát).
Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és
azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a vevőink
érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.
A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:





Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják
weboldalunkat
Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink,
beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák
mérésével.
Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez.

A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért
keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.
A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookiek elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket
a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő
biztonságot oldalunk használata során.
Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására
használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal
látogatását.
A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:



Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete,
előnyben részesített beállítások és színek;
Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.

A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért
keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.
Az Ön hozzájárulása
A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a
célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy
cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk
nem fog teljes körűen működni.
További információk a cookie-król
A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:




http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k



https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Cookiek kezelése
A www.bpro.hu weboldal co okie kezelése (továbbiakban weboldal a weboldalon tett
látogatás során, illetve az ott elérhető szolgáltatások igénybevételekor, a Felhasználó által
adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file (“süti” vagy
“cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlő
végberendezésén, számítógépén. A cookie által a Felhasználó böngészője egyedileg
azonosíthatóvá válik. Az üzemeltető a Bproduction Kft és az Katolikus Egyetemisták és
Főiskolások Egyesülete összefogásában ezek alapján a Felhasználóknak a weboldal
használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet
során megadott adatokat. A cookie-k használatát a Felhasználó a weboldalon megjelenő
felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá.
A cookie-k lehetnek “állandó” vagy “munkameneti” típusúak, melyeket a böngésző különféle
időpontig, lejáratig tárol, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le (lásd lent). Az
adatokat a szolgáltató különböző időpontig kezeli, ez lehet 10 perc, 30 perc, a böngésző
bezárásáig, az adott munkamenet végéig, vagy 2 hét, 30 nap, 6 hónap, illetve 1, 2, vagy 3 év
is. Amennyiben a cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az
adatokat a szolgáltató addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Felhasználási
Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt
adatokat a Bproduction Kft és az Katolikus Egyetemisták és Főiskolások

Egyesülete összefogásában haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a
Felhasználó így rendelkezik.
A cookie-k általi adatkezelés célja a felhasználói élmény testreszabása, így azok a személyre
szabott kiszolgálás érdekében, a weboldalon elérhető, információs társadalommal összefüggő
(elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, továbbá a
Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak
kialakítása és elérhetővé tétele érdekében, valamint azért kerülnek alkalmazásra, hogy az
azonosítást követő bejelentkezést követően a Felhasználó a belépéshez kötött funkciókat
használhassa. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá látogatottsági
információk gyűjtése, statisztikák készítése. A weboldalakról begyűjtött cookie-információk
segítségével követni tudja az új és visszatérő látogatók számát, statisztikákat tud készíteni a
weboldalon érzékelt aktivitásról, a Felhasználók által felkeresett oldalakról, így jobban
megismerheti a használati szokásokat, továbbá lehetősége nyílik információkat elemezni,
hogy ezzel is elősegíthesse a weboldal szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.
A weboldalon alkalmazott cookie-k típusuk, lejáratuk szerint:






ún. “élményjavító”-, “teljesítményjavító”-, “funkcionális”-, “célzás”-, vagy “reklám”
cookie
a google cookiek lejárata: _utma 2 év a beállításról / frissítés _utmt 10 perc _utmb 30
perc a beállításról / frissítés _utmc böngésző bezárásig _utmz 6 hónap a beállításról /
frissítés _gads 2 év a beállításról / frissítés
facebook fbm_ 1 év a beállításról / frissítés fbsr_ 1.5 óra a beállításról / frissítés
ns-device 30 nap a beállításról / frissítés

A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a cookie-t a saját számítógépéről, valamint annak
alkalmazását le is tilthatja. A cookie-kat jellemzően a böngészők Eszközök/Beállítások
menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés
szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának
(tiltás/visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat.
A Felhasználó a Google Analytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat hirdetéseit a
Google fiókjába történő belépésével tilthatja le, vagy szabhatja személyre. A cookie-k által
gyűjtött adatok kezelését a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete, 6720 Szeged,
Dóm tér 15, Adószám: 18451528-1-06 az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.
Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak
elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított
a weboldal valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos szolgáltatások
igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.
Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul: Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.)
pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerinti hozzájárulás. Az adatkezelés célja: a
Felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználók aktuális
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés

megakadályozása, a Felhasználók azonosítása, nyomon követése, a weboldal látogatása során
rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a felhasználói
preferenciák tárolása és a Felhasználók követése.”

